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I. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), jednym z zadań Gminy jest
dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Analiza ta ma zweryfikować możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także
potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz kosztów
poniesionych w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów
komunalnych. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli
nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów
komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania
odpadów komunalnych pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Wąsewo od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

II. Zagadnienia ogólne
W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na terenie Gminy Wąsewo odbiorem odpadów
komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych zajmował się Zakład Gospodarki
Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
który został wyłoniony w ramach procedury przetargowej. Podstawą systemu jest odbiór odpadów
podzielonych na trzy frakcje suche, szkło i zmieszane (pozostałości po segregacji), gromadzone
w pojemnikach o pojemności 120L i 240L i workach (w zależności od liczby osób zamieszkujących
gospodarstwo domowe). Frakcja sucha i zmieszana odbierana jest z gospodarstw domowych jeden
raz w miesiącu, natomiast szkło odbierane jest raz na kwartał.
Odbiorem i dalszym zagospodarowaniem przeterminowanych lekarstw zajmuję się F.H.U.
„NATURA” Marek Michałowski ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz.
Od nieruchomości niezamieszkałych (prowadzących działalność gospodarczą, firm) odpady
mogą odbierać wszystkie firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej, który dostępny jest na
stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Wąsewo bip.wasewo.eur.pl
Na terenie Gminy Wąsewo zorganizowano Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w Wąsewie przy ulicy Lipowej 1A i prowadzony jest
przez Gminę. Ponadto w Urzędzie Gminy Wąsewo oraz placówkach oświatowych na terenie gminy
znajdują się pojemniki na zużyte baterie.

III. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Wąsewo nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Wąsewo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznego-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:
•

Instalacja

do

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania

odpadów

komunalnych

zlokalizowana w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry,
•

Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowana
w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry,

•

Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych w m. Stare Lubiejewo
ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

IV. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W

2016

roku

nie

realizowano

żadnych

zadań

inwestycyjnych

związanych

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

V. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych.

Kwotę w wysokości 240 000,00 zł. wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

VI. Liczba mieszkańców.

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2016 r. - 4428 osób.
Liczba gospodarstw objętych systemem na dzień 31.12.2016 r. - 1071.
VII. Liczba właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Liczba osób prawnych (firm) działających na terenie gminy Wąsewo, które mają zawarte umowy na
odbiór odpadów komunalnych – 39.

VIII. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wąsewo.

Na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających odpady komunalne z terenu
Gminy Wąsewo w 2016 roku odebrano następujące frakcje i ilości odpadów:
L.p.

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

1

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

20 03 01

369,52

2

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

102,4

3

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

4

4

Zużyte opony

16 01 03

3,04

5

Opakowania ze szkła

15 01 07

25,28

6

Leki inne niż wymienione w 200131*

20 01 32

0,014

7

Inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny

20 01 99

49,78

Rodzaj i ilość odpadów odebranych z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
L.p.

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

1

Tworzywa sztuczne

15 01 02

3,93

2

Opakowania ze szkła

15 01 07

1,78

3

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

1,18

4

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego

17 01 07

42,66

5

Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach

20 03 99

4,04

6

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

1,02

7

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

4

8

Zużyte opony

16 01 03

5,74

IX. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu Gminy Wąsewo.

32,44 Mg

X. Wymagane poziomy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą:
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.
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Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2016 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –
20,39 %.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
[%]
2012 r. 2013 r.
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budowlane i
rozbiórkowe
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Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2016 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych - 100%

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania
wynoszą:

oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, poziomy te
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Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2016 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 7,05 %.

